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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. december 8-ai ülésére 

 

Tárgy:  Csatlakozás a "Közösség a csendesebb dél-Budapesti légtérért" 

összefogáshoz 

 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester  

 

Készítette: Jegyzői Kabinet 

   

Előzetesen tárgyalja: VIKB 

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 

  

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  

  

igen X 

nem  

 

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2022. november 24. napján tartott közmeghallgatáson több kérdés is érkezett légtér 

igénybevételével kapcsolatban zajcsökkentés, illetve a megnövekedett forgalomnövekedés 

kapcsán. 

 

A kerületünk feletti repülőgép forgalommal kapcsolatos témával foglalkozó, három kerületet 

összefogó "Közösség a csendesebb dél-budapesti légtérért" összefogás csoport képviselői 

írásban és szóban is megkereséssel éltek a Képviselő-testület felé, mely szerint 

csatlakozásunkat kérik az összefogáshoz. 

 

A petícióban foglaltak szerint a Dél-Budapesten, így kerületünkben élők is, napi szinten 

szembesülnek a terület felett átvezetett, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről felszálló légi 

forgalommal. Ez, irányadó széljárás esetén, egyes napszakokban már folyamatos zajt jelent, 

ami joggal zavarja a lakosságot. 

 

Ez a gyakorlat a petíciót elfogadók szerint különösen érthetetlen, hiszen a gépek többsége 

jellemzően nyugati és északnyugati célállomással száll fel, azaz, a Dél-Budapestre koncentrált 

átvezetésük nemcsak jelentős kerülőt és többlet kerozinfogyasztást jelent, de diszkriminatív is 

az itt élőkkel szemben. Bár léteznek direkt és rövidebb kivezető nyomvonalak Budapest felett, 

azok, érthetetlen oknál fogva, szinte teljesen kihasználatlanok; a gépek több mint 80%-a úti 

céltól függetlenül a dél-budapesti nyomvonalon repül.   

Ez az ún. „nyomvonal-koncentrálás” az Európai Állampolgári Jogok és Alkotmányügyi 

Főosztály megrendelésére 2020-ban készült zajszennyezési tanulmány szerint is méltánytalan 

a nyomvonal alatt élőkre nézve – fogalmaz a petíció.  

A petíciójukat több mint 1600-an írták alá, Facebook-csoportja, több mint 2000 tagsággal bír. 

A csoport célja a korrekt és méltányos légiútvonal-kiosztás elérése.  

A XI., XXI. és XXII. kerületek már határozatban támogatják azt, hogy a légügyi hatóság 

vizsgálja felül a diszkriminatív gyakorlatot, az ún. nyomvonal-koncentrálást.  

 

Magyarország Alaptörvényének XXI. cikk. (1) bekezdése alapján Magyarország elismeri és 

érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.  

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 10. §-a alapján az 

állami szervek, a helyi önkormányzatok, a természetes személyek és szervezeteik, a 

gazdálkodást végző szervezetek és mindezek érdekvédelmi szervezetei, valamint más 

intézmények együttműködni kötelesek a környezet védelmében.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a " Közösség a csendesebb dél-

budapesti légtérért"összefogáshoz való csatlakozást. 

 

Budapest, 2022. november 30. 

 

 

        Baranyi Krisztina s.k. 

        polgármester 

 

 



Határozati javaslat: 
 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy: 

1) fontosnak és indokoltnak tartja a „Közösség a csendesebb dél-budapesti légtérért” 

Facebook csoport által indított petícióban foglalt panaszt, egyetért a 

kezdeményezéssel;  

2) támogatásáról biztosítja a lakosságot abban a törekvésében, hogy a fenti panasz 

orvoslása, az egészségesebb környezet elérése érdekében a petíció kezdeményezői a 

hatóságokat megkeressék.   

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 


